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Inleiding
Dorpsquiz
Heel leuk dat jullie meedoen met de eerste Dorpsquiz Geldermalsen! Voordat jullie
beginnen: lees deze tips en aanwijzingen eerst even goed door:
Alle hulplijnen zijn toegestaan: internet, boeken, kranten. Of bel, app of mail je familie of
vrienden elders in de gemeente, het land of de wereld om mee te denken.
Er zijn 18 vragencategorieën en 6 opdrachten. Lees eerst de opdrachten door op de
volgende pagina. Kom op tijd voor deze opdrachten!
Het is handig om een teamcoördinator aan te wijzen, die de vragen en opdrachten
verdeelt en in de gaten houdt dat alles beantwoord is en gedaan wordt.
De antwoorden moeten goed leesbaar zijn. Gebruik een blauwe of zwarte pen, geen
potlood. Tip: werk eerst met kladbladen en schrijf het kort voor het inleveren netjes op de
vellen.
De quiz moet uiterlijk om 23:00 uur op zaterdag 13 oktober 2018 worden ingeleverd bij de
organisatie in De Beurs, Marktplein 14 in Geldermalsen. Teams die de quiz na 23.00 uur
inleveren, worden gediskwalificeerd.
De quiz moet op de juiste volgorde worden ingeleverd. Er staan paginanummers op de
bladzijden. Het A3-tje met de sponsorvragen moet achteraan in de envelop worden
gestopt. Als de quiz niet op volgorde ligt, krijg jouw team vijf strafpunten.
Lever de quiz in dezelfde envelop in waarin je hem ontving.
Als er winnende teams zijn die precies hetzelfde aantal punten hebben, wint het team dat
de quiz als eerste heeft ingeleverd. De organisatie noteert de inlevertijd.
Deelname aan de Dorpsquiz is op eigen risico. Doe voorzichtig met de buitenopdrachten
en kom zoveel mogelijk op de fiets.
Tijdens deze avond worden er foto’s en filmpjes gemaakt. Deze kunnen onder andere
worden gebruikt in communicatiemiddelen van de Dorpsquiz Geldermalsen en
Nieuwsblad Geldermalsen. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit bij de organisatie
kenbaar maken.
Meer weten? Op de website www.dorpsquizgeldermalsen.com staat het reglement.
Alvast voor de agenda: Op donderdagavond 8 november worden tijdens een feestelijke
avond vanaf 20.00 uur de winnaars bekend gemaakt in De Beurs, Marktplein 14 in
Geldermalsen.
Veel plezier en succes en tot 23:00 uur!
De organisatie van de Dorpsquiz Geldermalsen,
Gerrit, Wim, Arthur & Martine
Uitsluitend in dringende gevallen is de organisatie bereikbaar op T 06 1392 5580, bij
voorkeur via Whatsapp of SMS.
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Categorie:
Opdrachten
Deze Dorpsquiz bestaat niet alleen uit vragen, maar ook uit leuke opdrachten. Hiermee
kun je veel punten binnenhalen. Lees deze opdrachten goed en kom op tijd!
Opdracht 1 – Voetbalvereniging GVV, Randweg 3, Geldermalsen, 19:30 uur
Wie is het meest sportieve en balvaardige teamlid? We verwachten 1 persoon van je team
om 19.30 uur bij het voetbalveld van GVV. Je hoort daar wat je moet doen.
Opdracht 2 – Bibliotheek Geldermalsen, De Pluk, Rijksstraatweg 64 - 003, Geldermalsen –
20:00 uur
Stuur je beste taalkundige (1 persoon) uit je team naar de Bibliotheek in De Pluk.
Kom op tijd, we beginnen stipt om acht uur ‘s avonds!
Opdracht 3 - De Beurs, Marktplein 14, Geldermalsen – 21:30 uur
Wie van jullie team is het verst weg geweest deze zomervakantie? Diegene moet om 21.30
uur in De Beurs zijn. Neem een bewijs van deze vakantie mee. Bijvoorbeeld een foto, kaart,
vliegticket, t-shirt of een kenmerkend souvenir.
Opdracht 4 – inleveren samen met je quiz in De Beurs, Marktplein 14, Geldermalsen
We gaan Masterchef Geldermalsen spelen! Wie is de keukenprins of -prinses in jouw
team? Bak iets lekkers voor bij de koffie, bijvoorbeeld een cake, koek of taart. In het
baksel moet (Betuws) fruit zijn verwerkt. Het baksel moet om 23.00 uur worden ingeleverd
in De Beurs samen met het quizboekje. Een deskundige jury, met onder andere
meesterbakker Dick Geheniau van Bakker Van Walderveen, beoordeelt alle baksels. Als je
een zelfgebakken cake of taart meeneemt, verdien je al punten, maar de lekkerste 3
winnen extra punten! En … baksels gekocht in de supermarkt, haalt de jury er meteen uit!
Opdracht 5 – Selfies
Laat jezelf zien! Ga selfies maken. Zorg dat op alle selfies het Nieuwsblad Geldermalsen
van deze week staat. Dan weten we dat de foto actueel is. Deze krijg je mee met het
quizboekje.
1.
2.
3.
4.

Maak een teamselfie.
Maak een selfie van een deelnemer van je team met zoveel mogelijk huisdieren.
Maak een selfie van een deelnemer van je team met zoveel mogelijk
waterpistolen.
Maak een selfie van een deelnemer van je team met een Ford Focus met
kofferbak in Geldermalsen.

Mail je selfies voor 23.00 uur mét vermelding van de teamnaam naar
dorpsquizgeldermalsen@gmail.com
Opdracht 6 – Sponsorfoto’s – inleveren samen met je quiz uiterlijk 23:00 uur in De Beurs
Je hebt al eerder een A3 met foto’s van onze sponsors en antwoordformulier ontvangen.
Het antwoordformulier lever je samen met dit boekje uiterlijk om 23:00 in.
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Categorie:
De wijde wereld

Wie is de architect van dit gebouw?
JØrn Utzon
Uit welk land komt deze architect?
Denemarken
Sinds wanneer staat het gebouw op de werelderfgoedlijst van
UNESCO?
2007
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Categorie:
De wijde wereld
Noem 3 eilanden waarop 2 landen zijn gevestigd.
Onder andere:
Sint Maarten, Timor, Kataja, Hispaniola, Ierland, Bolsjoj
Oessoeriejsk

Ga je ook zo graag op vakantie? Het internationale toerisme
groeit in elk geval. Hoeveel procent was de wereldwijde groei
hiervan in januari – april 2018, vergeleken met vorig jaar?
6%
Ook in Nederland groeit het toerisme.
Noem de top 5 van buitenlandse nationaliteiten die Nederland in
2017 het meest bezochten als toerist.
Duits
Belgisch
Engels
Amerikaans
Frans
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Categorie:
De wijde wereld
Wat staat hij scheef hè, die
klokkentoren? Zo scheef dat er
miljoenen mensen naar komen
kijken. Maar hoe scheef staat de
toren van Pisa precies? Antwoord
afgerond in hele meters en na de
restauratie van 2001.
4 meter
Er is ook een ‘Betuwse toren van
Pisa’. Die staat in onze eigen
gemeente. In welke plaats staat die
kerktoren?
Acquoy
Hoe ver staat deze Betuwse toren
uit het lood? Antwoord in
centimeters.
115 centimeter
De Betuwe staat bekend om de heerlijke kersen en de mooie
kersenbloesem. Maar Nederland is maar een kleine
kersenproducent, met zo’n 5 miljoen kilo per jaar.
Welk land is de top-kersen-verbouwer?
Turkije
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Categorie:
De wijde wereld
Eten en drinken is een fijn onderdeel van de vakantie. Uit welk
land komt dit drankje of dit gerecht?

Cuba

Nepal

Oostenrijk

Singapore

Zuid-Afrika
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Categorie:
De wijde wereld
Er zijn meerdere landen waar piramides staan.
In welk land staat de piramide op de foto?

Mexico

Australië

Egypte

Italië

Nederland

Frankrijk
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Categorie:
Kunst & cultuur

De Betuwe staat bekend
om het vele fruit.
Wie schilderde dit fruitige
kunstwerk?
Guiseppe Arcimboldo

Wie schilderde dit kunstwerk met de druiven?
Peter Paul Rubens
Peter Paul Rubens

Noem
steeds
voornaam
&
achternaam
!

Met de appel ging iets mis.
Wie maakte dit werk over
een bekend bijbelverhaal?

Wat moderner; wie
schilderde dit?
Karel Appel

Albrecht Dürer
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Categorie:
Kunst & cultuur
In welke opera uit 1935 wordt een fruitsoort uitbundig
bezongen?
Porgy & Bess (strawberry)

Sinds welk jaar bestaat Cultureel Café Geldermalsen?
2012
Wat voor soort vogel zit er op de brandweerkazerne
van Geldermalsen?
Duif
Wie heeft dat beeld gemaakt?
Marte Röling

Waar in Geldermalsen staat nóg een beeld van een vogel?
De uil aan De Lingeborgh / Laan van Leeuwenstein of de
Raven aan de Wieken voor Zorgcentrum Ravenstein
Wie heeft dat beeld gemaakt?
Uil: Eric Claus – Raven: Barbara de Clercq
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Categorie:
Kunst & cultuur
Welke jongedame uit Geldermalsen deed
mee met het TV-programma The Voice
Kids?
Sammie Jansen

Wat is de naam van het pop- en musicalkoor uit Geldermalsen?
Tutti Frutti

Van de gekste dingen wordt de laatste tijd een musical
gemaakt. Geen verhaal, idee of film is veilig voor de musicalkoorts.
Welke van de onderstaande antwoorden is géén musical?
A.

Dirty Dancing

B.

The Lion King

C.

Hema

D.

Cats

E.

West Side Story

F.

Disney

G.

Aïda

Het juiste antwoord is:
F. Disney
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Categorie:
West Betuwe
Het zal niemand ontgaan zijn: de gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal gaan op 1 januari 2019 samen tot de
gemeente West Betuwe. Wat voor middelen heeft de gemeente
ingezet om de bewoners hierbij te betrekken? Noem er vier, met
de originele naam die de gemeente hanteert.
Ansichtkaarten; babbel bij de ballenbak; dorpswandelingen;
arenadialogen; dorpsgesprekken; inloopavonden;platfomrs;
vlog your village; interviews; formulier droom voor 2030;
logoverkiezing

Hoeveel kernen telt de nieuwe gemeente West Betuwe?
26
Hoe groot wordt de nieuwe gemeente West Betuwe, in km2?
Alles tussen de 230 en 250 km 2 is goed gerekend (in
verschillende officiële stukken staat 230 km2 en 250 km2).
Welke rivieren stromen er door de nieuwe gemeente?
Linge, Waal en Korne
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Categorie:
West Betuwe
Welke letter uit ons alfabet komt het meest voor in de namen
van alle plaatsen in de gemeente West Betuwe?
E
Hoeveel keer komt deze letter voor?
33 keer
Welke letter uit ons alfabet komt er het minst in voor? Letters
die in het geheel niet in de namen voorkomen, tellen niet mee.
Q en F

In de Betuwe werd vroeger veel aan paardenfokkerij gedaan. Er
waren dus ook veel paardenmarkten. In welk jaar kreeg Beesd
toestemming om jaarlijks een paardenmarkt te houden?
1620
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Categorie:
West Betuwe

Over welke Jannetje gaat deze krantenkop uit 1958?
Jannetje Struik of Johanna Cornelia Struik
Wat is haar bijnaam?
De Miljoenenjuffrouw
In welke plaats in de toekomstige gemeente West Betuwe is zij
geboren?
Vuren

In welke plaats
stond dit kasteel?
Deil
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Categorie:
West Betuwe
Met de plaatsen in de nieuwe gemeente komt er ook veel water
bij, en ook waterproblemen. Bij welke twee plaatsen was een
fikse discussie over een nevengeul?
Varik & Heesselt

Als er een nieuwe wijk wordt
gebouwd, moet er eerst
archeologisch onderzoek
gedaan worden. Daarbij
worden regelmatig
bijzondere vondsten gedaan.
In welke plaats werd in
2010 het graf van een vrouw uit de ijzertijd gevonden?
Meteren
Hoe werd zij genoemd?
Meta
Hoe oud is ze geworden? Tussen de .. en .. jaar.
Tussen de 30 en 40 jaar
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Categorie:
Muziek
Hier staan zinnen uit bekende liedjes. Vrij vertaald uit én naar
het Nederlands. Van wie is het nummer en wat is de titel van het
nummer?
We doen het allemaal, alles, helemaal zelf. We hebben niets of
niemand nodig. Als ik hier lig, als ik hier gewoon ga liggen. Zou
je bij me komen liggen en gewoon de wereld vergeten?
Snow Patrol – Chasing Cars
Ik wil je een verhaal vertellen over een vrouw die ik ken. Als het
om de liefde gaat, steelt zij de show. Ze is niet bepaald mooi, ze
is niet echt klein. 4,2,39,56. Je zou wel kunnen zeggen dat ze
alles heeft!
AC/DC – Whole lotta Rosie
Are you in, we're writing a letter together with a message in it.
And we attach it to an air balloon and we kindly ask the soldiers:
Stop that war! And a general at the horizon looks up at a
wonderful rainbow!
K3 – 10.000 luchtballonnen
Ik heb het koud en vraag me af waarom ik eigenlijk uit bed ben
gekomen. De ochtendregen benevelt mijn raam. Ik kan helemaal
niets zien. En anders zou het toch allemaal grijs zijn. Ik heb je
foto op mijn muur geplakt. Dat herinnert me eraan dat het
allemaal niet zo erg is. Het is niet zo slecht.
Eminem – Stan
of Dido – thank you
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Categorie:
Muziek
Van wie is dit vrij uit of naar het Nederlands vertaalde nummer
en wat is de titel van het nummer?
Oh ja, oh ja, oh ja. Je weet dat je van me houdt, ik weet dat je om
me geeft. Geef gewoon een gil en ik zal er zijn. Jij bent mijn
liefde, jij bent mijn hart. En we zullen echt nooit uit elkaar gaan.
Justin Bieber - Baby
Diese Fahne ist uns heilig, seit hundert Jahre lang. Bei Rot Weiß
sind wir sicher, haben wir für keine Angst.
Jaap Blazer/Cor Emeis/Jan Wolf - Spartamarsch
Son, my small boy, mostly you'll meet good people, but there are
bad ones, too. Too bad, it's true, but do remember! You'll
understand at some point, that honesty is best, believe my
words.
André Hazes – Kleine jongen
Еще вчера, Мне казалось, что все заботы так
далеко, А сейчас они как будто стоят рядом.
О, я верю, что прошлое вернется.

The Beatles - Yesterday
Kom nu, probeer te begrijpen hoe ik me voel als ik naar je hand
verlang. Neem mijn hand, kom in het geheim. Ze kunnen je nu
geen pijn doen, ze kunnen je nu geen pijn doen. Ze kunnen je nu
geen pijn doen. Omdat de nacht behoort aan geliefden.
Patti Smith of Jan Wayne – Because the night

17

Categorie:
Op school geleerd
Wat weet je nog van scheikunde?
Hoeveel periodes zijn er in het periodiek systeem aanwezig?
7 periodes
Hoeveel niet-metalen zitten er in het periodiek systeem?
22 niet -metalen
Proost! Wat is de scheikundige formule voor (ethyl)alcohol?
C2H5OH
of C2H60

Weet je het nog? Je boekenlijst voor Nederlands bedenken,
boeken halen bij de bieb, of toch de verfilming kijken, zelf
boekverslagen maken of ze van anderen kopiëren?
Over welk Nederlands boek gaan deze zinnen uit het uittreksel?
Paul Lohman, broer van premierkandidaat Serge Lohman, is
getrouwd met Claire. Met de verkiezingen in zicht gaan ze uit
eten met Serge en zijn vrouw Babette. Paul en Claire voelen
zich echter niet thuis in het dure restaurant waar ze ondanks de
lange reserveringslijst door Serge’s positie toch terecht
kunnen.
Het Diner – Herman Koch
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Categorie:
Op school geleerd
In Haarlem zit het gezin Steenwijk in de eetkamer van hun villa.
De jongens maken ruzie, het is koud en er wordt besloten tot
een spelletje mens-erger-je-niet voor het slapengaan. De rust
wordt echter ruw verstoord door harde knallen op straat en vol
ontzetting ziet het gezin hoe de NSB’er Fake Ploeg wordt
doodgeschoten en door de buren Korteweg voor huize
Steenwijk wordt gelegd.
De Aanslag – Harry Mulisch
David zit in de tweede klas van de middelbare school. In
principe heeft hij het erg naar zijn zin in de klas: hij heeft veel
vrienden, haalt goede cijfers en vindt Vera, een meisje uit zijn
klas, erg leuk. Toch is het niet alleen maar gezellig in de klas:
Jochem wordt namelijk heel erg gepest.
Spijt – Carry Slee
Maarten werkte tot zijn pensionering bij de Intergovernmental
Maritime Consultative Organisation (IMCO), een instituut voor
visserijonderzoek in Boston. Op een winterse dag kijkt hij uit
naar de schoolbus met kinderen die elke morgen bij zijn huis
stopt. Uit opmerkingen van zijn vrouw wordt duidelijk dat
Maarten een beetje verstrooid begint te worden: het is zondag,
dus de kinderen hoeven niet naar school. Hij denkt dat het
ochtend is, maar het is al middag. Eerder vergat hij al zijn koffie
op te drinken en voor Vera hout uit de schuur te halen, hoewel
ze hem daar tweemaal om had gevraagd.
Hersenschimmen – J. Bernlef ( H.J. Marsman)
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Categorie:
Op school geleerd

Biologie. Uit welke onderdelen bestaat deze dierlijke cel?
1 1.
2.
3.
2 4.
5.
6.
3
7.

Ruw endoplasmatisch reticulum
Celkern
Golgi apparaat
Celmembraan
Glad endoplasmatisch reticulum
Mitochondrium
Centrosoom

4
5
6
7
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Categorie:
Op school geleerd
Inleiding in de economie. Bedrijven worden in de schoolboeken
bij economie in vier sectoren ingedeeld. Noem deze vier
sectoren én geef een voorbeeld.
Primaire sector, bijvoorbeeld visserij, landbouw, bosbouw
Secundaire sector, bijvoorbeeld industrie, energiebedrijven
Tertiaire sector, commerciële dienstverlening, bijvoorbeeld
banken, advocaten
Quartaire sector, niet commerciële dienstverlening,
bijvoorbeeld bibliotheken

Natuurkunde. Een lesje over
licht. Vul de drie ontbrekende
woorden in.
“Als één van de hoeken groter
is dan 90⁰, wordt de lichtstraal
niet meer gebroken maar volledig teruggekaatst.
In dat geval geldt de

spiegelwet

; ∟i = ∟t

De hoek van inval waarbij de hoek van breking gelijk is aan 90⁰,
heet de

grenshoek

Als de hoek van inval kleiner is dan of is aan de grenshoek, dan
wordt de lichtstraal

gebroken
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Categorie:
Rebus
Welke films of tv-series zijn hier als rebus uitgebeeld?
Rainman

Clockwork Orange

Dirty Dancing

Cars
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Categorie:
Rebus
Welke films of tv-series zijn hier als rebus uitgebeeld?

Zwartboek

Y

Rocky 4

Frozen

Sesamstraat
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Categorie:
Rebus
Welke films of tv-series zijn hier als rebus uitgebeeld?

Spacejam

Cold Case. Maar in het quizboekje
was vreemd genoeg de foto van
Cees verdwenen, dus deze vraag
is vervallen.
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Categorie:
Muzieknoten
Wie is het meest muzikale talent in jullie team? Fluit, speel,
neurie of zing! Van welke nummers zijn dit de startfragmenten?
Alleen de naam van het nummer is genoeg.

Purple rain

Mag ik dan
bij jou
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Categorie:
Muzieknoten
Wie is het meest muzikale talent in jullie team? Fluit, speel,
neurie of zing! Van welke nummers zijn dit de startfragmenten?
Alleen de naam van het nummer is genoeg.

Wilhelmus

Angie
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Categorie:
Natuur

×

Hieronder zie je foto’s. We zijn op zoek naar de ingrediënten die
je nodig hebt als je zelf drop wilt maken. Kruis ze hieronder aan.

x×
x
x
×
x
x
×

×

×

×

×

×

×
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Categorie:
Natuur
Je ziet tien foto’s van onwaarschijnlijke dieren. Levend of
historisch, je kan je er van alles bij fantaseren. Kruis de dieren
aan die nooit bestaan hebben.

×

×

×
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Categorie:
Bouwwerken
In Geldermalsen staan veel kerken.
Je ziet hier zeven kerktorens. Bij welke kerk in de plaats
Geldermalsen hoort de toren?

Bethelkerk

Centrumkerk

Geref.kerk Kniphoek

v.l.n.r. Kerk Emmalaan; Oud gereformeerde kerk Tielerweg;
Kerk Geldermalsen Oost de Klepel; RK-kerk Sint Suitbertus
Stationsweg
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Categorie:
Bouwwerken
Je ziet vier zendmasten. Waar in Geldermalsen staan ze?

Station

Gerdina’s hof

Rijnstraat Van Dam van Isseltweg

Je ziet een aantal oude foto’s van gebouwen in Geldermalsen.
Welke bekende gebouwen waren dit?

Huis Groot Ravestein

School A Korte Kerkstraat

Smederij Rombout

Suikerfabriek oude veiling
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Categorie:
Bouwwerken
Je ziet een aantal huidige gebouwen.
Welke functie hadden deze gebouwen vroeger?

Kantongerecht

Eerste AH in Geldermalsen

& politiebureau

Postkantoor

Brandweergarage

Centre supermarkt
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Categorie:
Films
Griezelfilms. Je bent er gek op of je hebt er helemaal niets mee.
Wie zijn deze griezels en in welke film of filmreeks jaagt hij/het
de kijkers angst aan?

Freddy Krueger

Jack Torrance

A nightmare on
Elmstreet

The Shining

Chucky
Childs Play, diverse
Chucky films
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Categorie:
Films
Griezelfilms. Je bent er gek op of je hebt er helemaal niets mee.
Wie zijn deze griezels en in welke film of filmreeks jaagt hij/het
de kijkers angst aan?
Jigsaw
Saw filmreeks

Jason Voorhees
Halloween

Pennywise
It
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Categorie:
TV-types
Sommige types uit tv-series blijven lang in je herinnering
hangen. Omdat ze zo gek zijn. Of juist lekker herkenbaar.
Hier zie je 5 foto’s. Beantwoord bij elke foto deze drie vragen:
A) Hoe heet het typetje/de types?
B) Uit welke tv-serie komt dit typetje/de types?
C) Hoe heet/heten de acteur(s)?

Tante Til/Mathilde

Dr. R Klavan

Familie Knots

Keek op de Week

Hetty Heyting

Kees van Kooten

Annie de Rooij
Schreeuw van de Leeuw
Paul de Leeuw

Daffyd Thomas/the only
gay in the village
Little Britain
Matt Lucas

De lullos/Van Binsbergen, Kerstens,
Kamphuijs
Jiskefet
M.Romeijn, H. Koch, K. Prins
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Categorie:
TV-types
Sommige types uit tv-series blijven lang in je herinnering
hangen. Omdat ze zo gek zijn. Of juist lekker herkenbaar.
Hier zie je 5 foto’s. Beantwoord bij elke foto deze drie vragen:
A) Hoe heet het typetje/de types?
B) Uit welke tv-serie komt dit typetje/de types?
C) Hoe heet/heten de acteur(s)?

Manuel

Bob Parkhurst

Neill Pye

Fawlty towers

Black Adder

The Young Ones

Andrew Sachs

Gabrielle
Glaister

Nigel Planer

Judeska

Ard & Fjodor

Dino show

Klokhuis

Jardino Asperaat

Pepijn Gunneweg & Rogier
in ‘t Hout
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Categorie:
Geografie
De wereld kent tal van oude en nieuwe iconische gebouwen en
erfgoed. Sommige staan er nog, andere zijn beschadigd. Welk
erfgoed vind je hier en in welk land staat het?

Shmemis Castle

Palmyra

Noria’s van Hama

Syrië

Syrië

Syrië

Samarra moskee

Al Ahwan moeras of Tigris delta

Irak

Irak
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Categorie:
Geografie
De wereld kent tal van oude en nieuwe iconische gebouwen en
erfgoed. Sommige staan er nog, andere zijn beschadigd.
Welk erfgoed vind je hier en in wel land staat het?

Broek op Langedijk

Kanaal Korinthië

Burj Kalifa

Nederland

Griekenland

Dubai/Ver. Arab Emiraten

Olympia/Hera’s Tempel

Asmara/Fiat building

Griekenland

Eritrea
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Categorie:
Geografie
Hoe vaak is Griekenland bezocht door de zogenaamde Apostel
der Heidenen?
Drie keer
Waarom heette hij zo?
Omdat hij op missie was om heidenen te bekeren.
Welke apostel was dat?
Paulus
Hij schreef veel brieven.
Hoeveel zijn er opgenomen in de Bijbel?
14
Waar is hij geboren?
Tarsus
Wat was zijn originele beroep?
Tentenmaker
Hij heeft toestemming gegeven een andere apostel te doden,
wie was dat?
Stefanus
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Categorie:
Geografie
Op reis door Griekenland deed de zogenaamde Apostel der
Heidenen verschillende plaatsen aan. Welke plaatsen wel en
welke niet? Kruis de plaatsen aan waar hij wél is geweest!
Sparta

Berea

x

Lystra

Amphipolis

x

Delphi

x

Damascus

Thessaloniki

x

Ioannina

Op welke bekende heuvel in Athene sprak hij met de Stoïcijnen?
Aeropagus of Areophaag
In welke plaats sprak hij met de Joodse Aquila en Priscilla?
Korinthië
In welke plaats zorgde een forse aardbeving ervoor dat de
deuren van de gevangenis open sprongen en de boeien werden
verbroken?
Philippi
Waar eindigde de laatste reis van de Apostel der Heidenen?
Rome
Wat gebeurde er daar met hem?
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Categorie:
Geografie
Nederland is een klein land. Maar er zijn nog veel kleinere. De
volgende 8 landen passen met gemak allemaal tegelijk in
Nederland. Maar hoe groot zijn ze ieder voor zich? Wat is het
kleinste stukje Nederland waarin ze passen? Vul het nummer in.
San Marino past in:
1.
Texel
2.
Het zuiden van Limburg
3.
De Plantage
Andorra past in:
1.
Noorden van Noord Holland
2.
West Betuwe
3.
Haarlem
Vaticaanstad past in:
1.
Het Vondelpark
2.
Utrecht
3.
Groot Geldermalsen
Cyprus past in:
Deze vraag was
1.
Friesland
niet correct en
2.
Rivierengebied vervalt
3.
Amsterdam
Luxemburg
1.
Groningen en Drenthe
2.
Zuid Limburg
3.
Suriname
Liechtenstein past in:
1.
Noordoostpolder
2.
West Betuwe
3.
Overijssel
Monaco past in:
1.
Circuit van Zandvoort
2.
Marken
3.
Meteren
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Categorie:
Logigram
Hersenkraker: wie draagt welke kleur hoed?
Op een avond zaten wij, Martine, Arthur, Wim en Gerrit, gezellig na te
praten; na een avondje brainstormen over de Dorpsquiz Geldermalsen.
Alle vier hadden wij een hoed op. Eén had een witte hoed op, één een
zwarte hoed en de andere twee hadden een rode hoed op. Ieder van ons
weet welke kleur hoed zij of hij draagt en ook weten wij de kleur van de
hoed van elk van ons.
Wij gaan nu enkele uitspraken doen. Daar zijn een paar spelregels aan
verbonden, waar ieder van ons zich – uiteraard – keurig aan houdt. De
spelregels zijn als volgt:
•
•
•

Als je een witte hoed op hebt, spreek je de waarheid.
Als je een zwarte hoed op hebt, dan lieg je.
Als je een rode hoed op hebt, mag je zelf weten of je de waarheid
spreekt of liegt. Maar als je eenmaal hebt gekozen, moet je dat wel
consequent volhouden.

De uitspraken zijn als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Martine: “Ik heb dezelfde kleur hoed op als Arthur.”
Arthur: “Wim heeft een witte hoed op.”
Martine: “Ik heb een rode hoed op.”
Gerrit: “Ik tel op de hoofden van Arthur, Wim en Martine precies
1 zwarte hoed.”
Wim: “Ik tel op de hoofden van Arthur, Martine en Gerrit precies
2 rode hoeden.”
Arthur: “Martine en Gerrit hebben dezelfde kleur hoed op.”

Wie heeft welke kleur hoed op?
Martine draagt een zwarte

hoed.

Gerrit draagt een

witte

hoed.

Wim draagt een

rode

hoed.

Arthur draagt een

rode

hoed.
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Categorie:
Sport
Wat is de oudste nog bestaande voetbalclub van Nederland?
En uit welke stad komt deze vereniging?
Meerdere antwoorden: Koninklijke UD uit Deventer;
Koninklijke HC&VV Den Haag; Koninklijke HFC Haarlem

Welke Nederlandse voetbalclub speelde als eerste een
wedstrijd tegen een buitenlandse tegenstander?
In welk jaar en tegen welke club was dat?
Sparta Rotterdam
1893
Harwich & Parkeston FC

Welke Nederlandse voetbalclub introduceerde een doel met
een lat en netten?
Sparta Rotterdam
Welke voetbalclub liet in Nederland als eerste club een heus
voetbalstadion bouwen? En in welk jaar was dat?
Sparta Rotterdam
1916
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Categorie:
Sport
Wie of wat was de eerste shirtsponsor in de Nederlandse
competitie? In welk jaar was dat? En bij welke club?
Efteling / 1982 / Sparta Rotterdam (niet: Veronica - Volendam en
A – Excelsior, want dit was illegale struikreclame)
Een wedstrijd tussen welke twee teams resulteerde in de
grootste overwinning ooit uit de voetbalgeschiedenis? En wat
was de uitslag?
AS Adema – So l’Emyrne ( 2002) / 149 - 0
Welke speler maakte de meeste eigen doelpunten in de
Nederlandse competitie ooit en voor welke club speelde hij?
Reginaldo de Santana Marilia / Sparta Rotterdam
In welke twee wedstrijden werden de meeste doelpunten door
één club tijdens een wedstrijd in de Nederlandse professionele
competitie gemaakt? In welk jaar waren deze wedstrijden?
En wat was de uitslag bij beide wedstrijden?
In de meest recente van de twee gezochte wedstrijden scoorde
een debutant voor het winnende team erg veel goals. Wie was
dat en hoe vaak scoorde hij?
Ajax – Vitesse / 1972 / 12 – 1
Sparta – Almere City / 2010 / 12 - 1

Johan Voskamp / 8 keer
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Categorie:
Sport
Geldermalsen brengt vele kampioenen voort, onder andere op
sportgebied. Ook in 2018.
Het Nederlandse jeugdtwirlteam werd dit jaar wereldkampioen.
Hoe heet het meisje uit Geldermalsen dat met dit team
meedeed? En in welk land werd dit WK gehouden?
Rilana van Egteren / Noorwegen
Een jongedame uit Geldermalsen won begin dit jaar in
Oostenrijk heel knap verschillende medailles bij skiwedstrijden
voor junioren. Hoe heet zij? En bij welk onderdeel won zij de
gouden medaille?
Roosmieke Heijdemann / Reuzeslalom
Fietscross vereniging FCV Geldermalsen leverde in 2018 bij het
Nederlands Kampioenschap NFF maar liefst twee kampioenen.
Wat zijn de namen van deze twee kampioenen en in welke
promotieklasse NFF zaten zij?
Jordy Simon
Promotieklasse heren/jeugd
(beide goed)
Michelle Laponder
Promotieklasse dames
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Categorie:
Sport
Ook was FCV Geldermalsen goed voor twee jonge prijswinnaars
bij de kampioenschappen per klasse.
Wie waren deze jonge kampioenen in de races per klasse en in
welke klasse wonnen zij?
Hailey de Wit / 6 – 7 jaar
Dylano van Doesburg / 8 jaar

Korfbalvereniging Animo werd kampioen in de zaal in het
seizoen 2017 - 2018. Wanneer werd Animo voor het laatst
kampioen op het veld?
2012 - 2013

Welk toptalent uit Deil eindigde
op 2e plaats in een belangrijke
wielerkoers?
En in welke koers was dat?
Thijmen Arensman
Tour de l’Avenir –
Ronde van de Toekomst
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Vragen van onze
sponsoren
Welk bedrijf bevond zich vóór Betuwezorg in hun pand?

Postkantoor / Kantell / Two sisters
Hoelang bestaat Odessey?

19 jaar, vanaf 1-11-1999
Hoelang bestaat Hozan in Geldermalsen?

12 jaar
Hoeveel bijkantoren heeft de RABO-bank in West Betuwe?

3
Hoelang bestaat Kleine Kroontjes in Geldermalsen?

1 jaar, vanaf 23-8-2017
Hoeveel jaar bestaat Van den Berg Schoenen in Geldermalsen?

80 jaar
Hoelang bestaat Rijwielhandel Van Zuijlen Geldermalsen?

17 jaar
Uit welk land komen de artikelen die nu in de etalage van de Wereldwinkel liggen?

Zimbabwe
Welk goede doel steunde Bloembinderij Margriet bij haar 30-jarig jubileum?

Zwerfafvalbrigade Geldermalsen (wagens)
Tijdens welk groot Internationaal tennistoernooi in Nederland spande Niek de
Jager van Sport en Speelgoed De Jager de rackets van veel topspelers,
waaronder Ivan Lendl?

ABN AMRO toernooi Ahoy Rotterdam
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Vragen van onze
sponsoren
In welk pand zat De Fleurie voordat het verhuisde naar het huidige pand?

Kerkstraat 37
In welk jaar zijn Heidi en Eric van Travel XL voor zichzelf begonnen?

2000
Oogzorg Wilfred de Jong: Hoe heet iemand die de samenwerking tussen de ogen
en de ogen van kinderen controleert?

Orthopist
Stomerij Dry Cleanette De Sperwer: Waarvoor staat de letter P in het
wassymbool?

Per - perchloorethyleen
Sinds wanneer plaatsen ze bij Kapsalon Nout permanente make-up?

2003
Mariska Timmer: Wat is de hardheid van de diamant?

10 op schaal van Mohs
Hoeveel soorten koffie verkoopt de Le Mélangeur?

13
Juwelier Van Leeuwen: Wat is het verschil tussen een diamant en een briljant?

De manier van slijpen. Een briljant is een diamant die op een
bepaalde manier geslepen.
Eind jaren 50 was De Beurs een opslagplaats voor de gemeente. Welke
marktkraam mocht als enige in de beurs opgeslagen worden?

De viskraam (van Jopie de visboer uit Zaltbommel)
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Vragen van onze
sponsoren
Wanneer was de opening van Mariekes Beenmode in Geldermalsen?

2 – 9 -2011
In welke plaats is Modelspoortechniek Nederland begonnen?

Waardenburg
Hoeveel filialen heeft Gerard van Keulen, brood- en banketbakkerij?

2
Hoeveel paspoppen staan er in de winkel van Only for Men?

11 / 22 inclusief etalage / 23 inclusief romp
Wie opende in november 2015 de winkel van Van Alles Wat?

Heleen May – Regina Bruinier of: Wim Timmermans
Hoelang zit Karin van Bloemboetiek Karin al in het bloemenvak?

35 jaar
COOP: Wie maakt het verschil?

De kracht van samen
Hoelang bestaat Guido’s Haarstudio?

26 jaar
Wanneer is Slagerij Hol in Geldermalsen begonnen?

1953
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Vragen van onze
sponsoren
Hoe lang is Bert al beheerder van Taveerne ’t Pandje?

23 jaar
Waarheen verhuist Vakgarage Van der Klij eind 2018?

Industrieterrein Hondsgemet, de Aalder 3
Op welke romantisch dag is de nieuwe Praxis in Geldermalsen geopend?

Valentijnsdag, 14 februari
Hoe lang zit Van Heteren Assurantiën al in hun pand aan de Kerkstraat?

43 jaar
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Categorie:
Bijnamen
Dirk van de Pol was getrouwd met Han de Vod. Zijn ouders ventten
destijds met potten en pannen. Zijn vrouw had als bijnaam “Han den
Vod”. Als er geen geld was, kon men potten en pannen ruilen met
lompen.
Wat is de bijnaam van Dirk van de Pol en wat deed hij zelf om aan de
kost te komen?

D’n Broes - IJzerhandelaar
Derk was huisslachter en getrouwd met Mien.
Mien was heel lelijk en ze bakte vaak varkensvet
voor de kat. Dat deed ze in het huis met als gevolg
dat het vreselijk stonk. Ze woonden in de
Poppelenburgstraat.
Wat is de bijnaam van Derk?

Derk de Gram of Derk de Kat
Ep den Ouden was getrouwd met Maaike. Zijn vrouw vroeg hem op
een dag: “Hedde al gebit? Begin dan maar te danken want de érpel
liggen in de Linge”. Die waren met het afgieten mee de Linge in
verdwenen. Overigens kende Ep de Linge als zijn broekzak.
Hoe woonde hij en wat was zijn beroep?

Woonboot aan de Linge - Schipper
Chris van Utrecht bezat een café aan de Geldersestraat dat in de
volksmond “De Gloeiende” werd genoemd. Er is in het dorp nog nooit
zoveel gevochten als daar. In dat café stond een potkachel en een
kwispedoor. Chris kon vanaf 3 meter in de kwispedoor kitsen maar
soms ging dat mis en dan riep hij: “Gloeiende, gloeiend net mis”.
Maar dat gebeurde niet al te vaak.
In het Café van “De Gloeiende” werd regelmatig behoorlijk
gevochten, ondanks wat de naam van dit café deed geloven. Hoe
heette dit café?

Café De Vriendschap
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Categorie:
Bijnamen
Jan van Varik woonde aan de Badweg. Hij was veel
buiten en had zijn huis vol hangen met konijnenvellen.
Wat was de bijnaam van Jan van Varik en wat deed hij?

Jan de Snor
Hij stroopte en slachtte konijnen
De heer Van Kuilenburg liep altijd op klompen. Hij woonde op ’t Rot
in een kleine boerderij met zijn zussen. Kennelijk heeft hij een wei
gehad want dat stond bekend als het “Weitje van Klompus”. Waar ligt
het “Weitje van Klompus”?

Aan de Kostverlorenkade
Geldermalsen heeft een wereldberoemd krantje dat nu het
Nieuwsblad Geldermalsen heet. Dat werd rondgebracht door iemand
met het syndroom van Gilles de la Tourette. De man werd veel
gepest door de jeugd die hem vaak uitschold. Hij kon zich vreselijk
opwinden en zo kwam er een waterval van scheldwoorden. Wat was
zijn echte naam en wat was zijn bijnaam, die oudere inwoners ook nu
nog voor de krant gebruiken?

Dick van Doesburg
De Koetjong

Lex de Gast spoorde niet helemaal en stond onder curatele. Hij
bouwde roeiboten en dat kon hij geweldig goed. Hij woonde aan het
Laageind en scheen zeer intelligent te zijn, misschien wel te
intelligent. Had zelfs een adellijke titel. Een voorvader van hem was
burgemeester van Geldermalsen van 1918 tot 1931. Wat was zijn
titel?

Jonkheer Valckenier Lex van Geusau
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Categorie:
Bijnamen
“De Mug” is klein en tenger. Hij was
net als zijn vader en zijn broer in
hetzelfde beroep werkzaam.
Zijn vader werd ook al “De Mug”
genoemd. Een bekend verhaal van
hem was dat hij zich tijdens de militaire
keuring samen met Kees de Fokkert
moest uitkleden en
één kledingstuk moest aan houden.
In hun geval werd dat de stropdas.
Wie is “De Mug” en waarvan is hij bekend geworden?

Rien Nout
Kapper en verslaggever reportages logo - TV

Piet van Dooijenweerd woonde in de “Walvis”. Hij was destijds
keeper van GVV en had van die grote handen. Daardoor werd hij
vernoemd naar de keeper van het Nederlands elftal uit de jaren 50.
Hij scheen te barsten van het geld en sprak graag vloeiend Frans,
liefst op straat of in cafés. Echter een Fransman had hem nooit
kunnen verstaat.
Wat is zijn bijnaam en wat deed hij voor de kost?

Pietje Halle
Handelaar in alles wat maar oud was, bv lompen en metaal
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Categorie:
Netflix
Ook zo'n liefhebber van die echte
meiden- en vrouwenseries? Drama,
vriendschap, intriges en vooral veel
romantiek. Lekker een avondje
bingewatchen op bank.
Netflix aan, dekentje erbij,
kop warme muntthee of een roseetje.
Dan ken je vast wel de series die
hier omschreven worden.
Een groep vriendinnen maakt een heftige gebeurtenis mee.
Daarna worden ze dwarsgezeten door A, die al hun geheimen
lijkt te weten. Alsof puber-zijn al niet ingewikkeld genoeg is.
Pretty little liars
Je kan maar beter geen drugsgeld smokkelen voor je vriendin.
Want als dat uitkomt, kom je in de gevangenis terecht. Ook al is
het lang geleden. En dat is een heftige omgeving voor een
verder best keurige persoon.
Orange is the new black

53

Categorie:
Netflix
Door magische stenen, die als tijdpoort fungeren, komt ze in het
verleden terecht. Van 1945 naar 1743. Nu heeft ze 2 levens en 2
liefdes.
Outlander
Vier telefonistes hebben in de roerige jaren twintig een druk
leven met werk, liefde en vriendschap.
Las chicas del cable
Een succesvolle wispelturige advocate zet haar leven op z'n
kop. Ze zegt haar baan op en verhuist naar een of ander gat, om
dicht bij een ex-vriendje uit haar tienerjaren te zijn.
Crazy ex girlfriend
Nadat haar relatie uit is gegaan, trekt een eigenzinnige jonge
vrouw in bij drie single mannen. Dat levert bijzondere situaties
op.
New girl
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Categorie:
Lokaal nieuws
Zijn jullie goed op de hoogte van het lokale nieuws? Spellen
jullie het Nieuwsblad Geldermalsen iedere week? Wat weet je
van het nieuws uit deze gemeente in dit jaar?
Bakkerij Van Walderveen kreeg in 2018 de titel beste bakker
van de regio. Welk cijfer kreeg de vestiging in Waardenburg?
9,35
Welk bedrijf kocht 3.4 hectare grond op Hondsgemet tot grote
vreugde van wethouder Ton van Maanen?
SAB Profiel, dochter van Tatra Steel Europe
Tijdens een vergadering van de raadscommissie Bestuur en
Middelen stonden College en Raad lijnrecht tegenover elkaar
over het financiële reilen en zeilen van De Pluk. Welke
wethouder trok het boetekleed aan?
Ronald van Meijgaarden
“Druk in de weer met Dorpsquiz”. Wanneer stond deze eerste
mededeling over de Dorpsquiz Geldermalsen in het Nieuwsblad
Geldermalsen?
5 april 2018
Wat was de opbrengst van de Samenloop voor Hoop in 2018 in
Geldermalsen?
70.000 euro
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Categorie:
Lokaal nieuws
In het Nieuwsblad Geldermalsen van april 2018 schreef Arthur
Hanselman over het dragen van helmen door jeugdkeepers. Bij
GVV Geldermalsen werden als proef 2 keepers met een helm
uitgerust. In welk team speelden deze keepers?
JO8 – 2 = jeugd onder 8, JO8 – 1 is ook goed
Hoeveel deelnemers waren er bij de Rode Kruis Bloesemtocht
in 2018?
32.860
Dick van de Vendel overleed op 18 april 2018; 77 jaar oud. Voor
welke partij zat hij in de gemeenteraad?
CDA
Hoe lang was hij wethouder?
10 jaar
Bij de Koninklijke Onderscheidingen in Geldermalsen werden
zeven inwoners benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Er was nog een achtste inwoner bij die onderscheiden werd.
Waartoe werd hij benoemd?
Ridder in de orde van Oranje Nassau (Peter Oudejans)
Het evenement “Bijbel voorlezen in 100 uur” begon bij het
scheppingsverhaal in Genesis. Waarmee eindigde men?
Openbaringen (NT)
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Categorie:
Op volgorde
Soms is het heel eenvoudig om punten te verdienen of géén
punten te verliezen: lever alle vellen van dit boekje in de juiste
volgorde in!
Tip: rechtsonder staan paginanummers…
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Antwoorden fotovraag
A3 sponsors
Naam sponsor

A
Nummer
foto van
de zaak

B
Nummer
foto van
interieur

C
Nummer foto
eigenaar of
medewerker(s)
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